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"Heeren" al weer acht
jaar in Oud-Beijerland!

Hoeksche
Waard kwartet
nu te koop!
Recentelijk is er een kwartetspel uitgebracht door uitgeverij de Deboektant te
Klaaswaal. In dit spel dat over alle veertien
dorpen van de Hoeksche Waard gaat
vormen de “Heeren” een belangrijk onderdeel.
Uiteraard willen de “Heeren” dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en dus hebben
ze het volgende bedacht: voordat het
restaurant “Heeren van Beijerland” werd
in 1999 heeft het nog drie verschillende
namen gehad.
De éérste vijfentwintig gasten die een
briefkaartje sturen met daarop de juiste
namen krijgen een kwartetspel t.w.v. € 9,95
cadeau.
Stuur uw inzending naar:
Heeren van Beijerland
Marktplein 2
3261 BZ Oud-Beijerland.
Behoort u niet tot de gelukkigen, het spel
is ook bij ons te koop.

3 november j.l. is het al weer acht jaar
geleden dat de “Heeren” hun intrek namen
in het voormalige “Hotel Barona”.
Er is in die tijd veel gebeurd. Het hele
bedrijf heeft een flinke metamorfose ondergaan en ook het terras heeft aan de vernieuwingsdrang niet kunnen ontsnappen.
Het een en ander heeft er ook toe
geleid dat de “Heeren” een van de
drukst bezochte Café-restaurants is van

“Beijerland” en de wijde omgeving.
Uiteraard heeft dit invloed op het personeelsbestand dat in de loop der jaren
is gegroeid en gegroeid. Een aantal van
de vaste krachten lopen al jaren mee en
die zijn dan ook met naam en toenaam
bekend bij de meeste gasten. Maar om
daarnaast alle parttimers, oproepkrachten
enz. een keer in het zonnetje te zetten
hebben wij deze keer geen verhalen van
vaste gasten op pagina vier, maar stellen
wij in één keer iedereen voor.

Verder in dit nummer leest u de uitslag van
de peper- en zoutstellenwedstrijd, is er weer
de nieuwe menukaart en ontbreekt het reisverhaal natuurlijk niet. Dit en nog veel meer
vindt u in de najaarseditie van Heerenpraet.
Wij wensen u dan ook veel leesplezier.
Namens de “Heeren”,
De redactie

Gebraden lamsrack met rode wijn-mintsaus
2 lamsracks
1 sjalotje
¼ liter rode wijn
olijfolie, peper en zout
30 verse muntblaadjes,
1 takje rozemarijn

Bereidingswijze:
Het sjalotje fijnsnijden en enkele minuten bakken in wat olijfolie. Giet de rode wijn erbij. De
muntblaadjes versnipperen en samen met de rozemarijn toevoegen. Laat dit tot de helft
inkoken. Ondertussen de lamsracks rosé bakken in olijfolie met toevoeging van wat peper
en zout. Het vlees uit de pan nemen en de braadresten met een klein beetje water
losmaken. De rode wijn-mintsaus door een zeef in de braadpan gieten. Het
geheel even laten inkoken. Eventueel maïzena toevoegen.
Serveer de lamsracks met rodekool en aardappelpuree.
Eet smakelijk!
Johan

‘Bubbelen’ “Heeren” en Hertog Jan
Dikke vrienden
bij de
“Heeren”
Van één onzer verslaggevers.

Met ingang van 1 november hebben de
“Heeren” een speciale wijnkaart met mousserende wijnen en champagne. Tijdens één van
de reizen van de “Heeren” hebben zij uitgebreid
geproefd en vervolgens met hun wijnleverancier
een leuke collectie voor u samengesteld.
Als u iets te vieren heeft is er natuurlijk niets
leukers dan een fles champagne of één van de
andere mousserende wijnen (die qua smaak
zeker niet achterblijven) te openen.
Dit kan nu bij de “Heeren” en voor een prijs die
u ook zeker zult waarderen!

Peper- en zoutstellenactie
zeer geslaagd!

De “Heeren” tappen
nu al weer geruim een
jaar Hertog Jan. Dit tot
ieders tevredenheid.
Recentelijk mochten
ze ook toetreden tot
de speciale Hertog Jan
Vriendenkring.

Wat betekent dit voor
u als gast: allereerst schenken wij een natuurzuiver, hoogstpersoonlijk gebrouwen bier,
maar er is meer.
Vier keer per jaar hebben wij op onze wisseltap een speciaalbier. Voor de winter maanden
is dit Hertog Jan Grand Prestige bijvoorbeeld.
Verder zijn er met grote regelmaat leuke
extra’s, zoals speciale nootjes van Hertog
Jan, die u geserveerd krijgt bij een goed
getapt glas bier.
Zin om een keertje een bezoek te brengen
aan de Hertog Jan Brouwerij? Ook dat staat
volgend jaar op de agenda.

Culinaire ontdekkingsreis
bij de “Heeren”.
In de vorig editie van Heerenpraet hebben wij
een oproep gedaan om peper- en zoutstellen mee te nemen voor de “Heeren” en dat
hebben we geweten! Tientallen zijn er in het
restaurant door onze gasten aangeleverd. De
één nog leuker dan de ander. Zo leuk zelfs
dat een aantal door de “Heeren”
niet op tafel worden gezet omdat
ze anders (zoals veel van hun voorgangers) helaas gestolen worden.

Op bijgaande foto’s ziet u een overzichtje van
een deel van de immense collectie.
Het peper- en zoutstel (een taverne uit
Griekenland) van Fam. Van Hulst uit OudBeijerland vonden wij unaniem het leukste
en zij winnen dan ook het
geheel verzorgde diner
voor twee!

Voortaan iedere dag:
Tea-Time bij de “Heeren”
In Nederland kennen wij de Afternoon Tea als
“High Tea”. Rond 1840, kreeg Hertogin Anna
van Bedford tegen het eind van de middag
altijd een hongerig gevoel en zij wenste dat te
stillen met thee, sandwiches en cake. Ook bij
haar vriendinnen viel dit goed in de smaak en
al gauw werd het zeer populair. Men fladderde
van de ene Tea-Party naar de andere om op
het juiste moment gezien te worden.
Het lekkers werd tijdens de Tea-Party in een
vaste volgorde geserveerd. Eerst werd rondgegaan met schalen vol flinterdunne
sandwiches. Pas als men een
sandwich had gegeten, mocht
men zich wagen aan de scones
met jam en room en de cake.
Alles wat bij een Afternoon Tea
geserveerd wordt, moet men vast
kunnen houden tussen één vinger
en één duim, allemaal kleine hapjes dus.Tijdens de High Tea bij de
“Heeren” krijgt u volgens Britse

gewoontes hartige en zoete hapjes aangeboden in combinatie met verschillende theesoorten van Dilmah T-Series.
Dit alles wordt geserveerd met een speciaal
ontworpen High Tea servies bestaande uit
theekannen en kommetjes, theemutsen en zelfs
een zandloper om de tijd van het trekken van
de thee in de gaten te houden.
De High Tea bestaat uit:
Sandwiches met zalm en rosbief, muffins,
Bonbons, Petitfours
Luxe theesoorten
€ 17,50 p.p.*
* reserveren gewenst,
minimaal 4 personen

Moeite met keuzes maken?
Wat gaat het worden vlees of vis?
De “Heeren” maken het u een stuk gemakkelijker.
Geen keuzes meer maar gewoon van alles wat.
Een culinaire reis door de kaart van de “Heeren”.
U reserveert en de “Heeren” doen de rest.
Croutons met gerookte ossenhaas en pesto (Carpaccio)
Crostini’s met rauwe Gandaham.
Kruidenbrood met Graved Lax.
Busjes met visterrine.
***
Ribbetjes in ketjapsaus.
Sruisvogelbiefstuk.
Wildragout met risotto.
***
Gepocheerde kabeljauw.
Zalm met quacamolesaus.
Tilapiafilet met tomatensaus.
***
Grand dessert volgens de “Heeren”
€ 27,50 p.p
De hoofdgerechten worden geserveerd met twee warme sauzen,
salade en gebakken aardappeltjes.

Hereniging van de
“Heeren” (14)
Na een korte vlucht uit
Cuba zien we onze volgende bestemming al liggen: het eiland Curaçao.
Curaçao is het grootste van
de Benedenwindse eilanden
en heeft ongeveer 180.000 inwoners. Daarvan
neemt de hoofdstad Willemstad er 110.000
voor haar rekening.
Vanuit de lucht is het een uiterst vlak en
kleurloos eiland. De enkele landingsstrip ligt
pal naast zee, een vijftiental kilometer van de
hoofdstad Willemstad verwijderd.

De luchthaven heeft een aankomsthal
zonder airco, zodat we al gauw lopen te
baden in het zweet. Zweten doen we al
iets meer dan normaal, want we hebben
eigenlijk te veel sigaren meegenomen uit
Cuba.
Gelukkig worden wij bij de douane nonchalant doorgewuifd; per slot van rekening
zitten we hier in (tropisch) Nederland.
We nemen een taxi en laten ons voor twintig
dollar naar het door ons gereserveerde hotel
in de stad brengen. De dorre kaalheid en de
onvruchtbaarheid van de rossige bodem verbaast ons niet, daarop waren we voorbereid.
Hier en daar liggen riante villa’s en bungalows
in de buitenwijken (met typische namen als
Julianadorp en Emmastad) van Willemstad.
Ook komen we langs de enorme raffinaderijen
die bij de Schottegatbaai liggen.

De stad heeft talrijke bezienswaardigheden die
we de komende tijd gaan bezoeken. Ze kent
twee stadsdelen: Punda en Otrabande (letterlijk
“de andere kant”), verbonden door een uit 1888
stammende pontonbrug. Centraal in Punda ligt
de Mikve Israel Synagoge, de oudste nog in
gebruik zijnde synagoge in de Nieuwe Wereld
(het westelijk halfrond). De stad biedt vele
prachtige staaltjes van 18e-eeuwse architectuur.
Veel van de bezienswaardigheden zijn te vinden
in het Curaçaos museum. Het museum ligt aan
de Otrabanda-zijde van Willemstad, aan de
westkant dus, iets buiten de volkswoonwijken.
We gaan er te voet naar toe. Het is lekker weer,
zo’n dertig tot tweeëndertig graden weliswaar,
maar er waait constant een zeebriesje op dit
Benedenwindse eiland, waardoor de temperatuur dragelijk blijft. Dankzij deze passaatwind is
het er nooit echt verstikkend warm. Onderweg
krijgen we een indruk van de alledaagse rust
op dit relaxte eiland. Een voormalig koloniaal
gebouw doet dienst als museum. Het ziet er
alle-

Corrien
GASTVROUW
Wat vergeet je nooit

Surpriseparty bij de “Heeren” voor mijn 18e verjaardag

Favoriete drankje

Rode wijn

Favoriete gerecht

Spaghetti à la Teun

Favoriete boek

Alléén beer mocht mee

Favoriete film

The Visitors

Favoriete muziek

80 ‘s & 90’s

Stopwoordje

Nou nou!

Vakantiebestemming

Mayrhofen (Oostenrijk)

Wat zou je ooit willen doen Een aapje kopen (zoals die van Pipi Langkous)
Hoogtepunt

Met Michael weekend naar Antwerpen

Lijfspreuk

Gezelligheid kent geen tijd

Beste eigenschap

Heb je even…..?

De Nieuwe Dinerkaart
Soepen
Franse uiensoep met kaas crouton
Romige mosterd-kaassoep **
Hongaarse goulashsoep
maal niet echt slecht
uit, maar het is niet bepaald adembenemend. Antieke meubels, schilderijen,
gebruiksvoorwerpen en snuisterijen uit
de tijd van de West-Indische Compagnie
zijn er te bewonderen. In de kelder liggen archeologische vondsten van oude
pre-Columbiaanse Indianenculturen
tentoongesteld. In de tuin is een speciaal
paviljoen opgericht om de Snip te bergen,
althans het voorste gedeelte ervan. De
Snip was het eerste vliegtuig dat er in de
jaren dertig van de vorige eeuw in slaagde
vanuit Nederland via Afrika het eiland
Curaçao te bereiken.
Als we na een aantal dagen van luieren
en dingen bezichtigen ons opmaken voor
ons nieuwe reisdoel, gaan bij ons allen
de ogen glimmen. Want onze volgende
bestemming is zo mogelijk nog exotischer,
namelijk Rio de Janeiro.

Voorgerechten
“Broodplank”
Speciaal voor ons gebakken brood
met kruidenboter en olijventapenade.
Carpaccio volgens de “Heeren”
Gerookte ossenhaas met grano padano,
pesto, uitgebakken spekjes en pijnboompitten op een bedje van diverse soorten sla.
“Anti pasti Italiano”
Combinatie van luxe Italiaanse vleeswaren
met kruidenbrood
“Geitenkaassalade” **
Met geitenkaassalade gevulde (lauwwarme)
tomaat, met honing, walnoten en komkommerlinten.
“Graaf Lax”
Noorse zalm gemarineerd in cognac,
bruine suiker, dille, zeezout en citroen.
“Vis Terrine”
Drie soorten vis geserveerd op een bedje
van sla en overgoten met een kruidige
Italiaanse dressing.
Warme voorgerechten
“Mexicaanse Zalm”
Zalm met Cajunkruiden gebakken,
geserveerd met brood.
“Roastbeef”
Lauwwarme rosbief op toast met
knoflookjus.

In het hotel aangekomen worden we in
het Nederlands toegesproken en dat is
wel heel grappig. Zeker na al die verschillende talen die we op onze reis hebben
gehoord is dit toch een soort van “thuiskomen”.
Het hotel is prachtig en gelukkig wel met
airco. We kijken uit over een prachtig
strand met palmbomen. Daar besluiten we
vanmiddag ons dutje te doen. Tenslotte zijn
wij ook niet meer de jongste.

Hoofdgerechten Vis
“Oma`s Vissie”
In groene kruiden mosterdbouillion gepocheerde Kabeljauw met wortellinten

Wordt vervolgd

“Mexicaanse Zalm”
Zalmfilet in de roomboter gebakken
geserveerd op nacho`s met
quacamolesaus

“Klein maar Fijn”
In de roomboter gebakken Tilapiafilets met
zacht romige tomatensaus en gestoofde prei
“Heilbotfilet”
Gegrilde heilbotfilet met ansjovisboter.
“Op Veler Verzoek”
Gegrilde Tonijnsteak met wasabi
geserveerd met wilde spinazie
(let op word rare geserveerd)
Vegetarische HOOFDgerechten
“Fransoos”
Camembert geserveerd met
vossebessensaus.
“Gringo”
Een met Mexicaanse groente gevulde wrap
geserveerd met nachosaus.
“Italiano”
Lasagne geserveerd met tomatensalade.
Hoofdgerechten Vlees
“Niet Tam Te Krijgen”
Wildragout geserveerd met een
paddestoelenrisotto.
“Klassiek maar Lekker”
Tournedos met spek omwikkeld en
overgoten met stroganoffsaus.
“Het Haasje”
Varkenshaas met paddestoelenroomsaus en
schorseneren.
“Kop Op?”
struisvogelbiefstuk aan een spies geserveerd
met bruinesuiker-cognacsaus.
“Zwijnenstal”
Wild-zwijnkoteletten met wildsaus en
peertjes.
Kipsaté als Vanouds
Op vernieuwde wijze geserveerd met
aardappelsalade, kroepoek en atjar.
Spare-ribs volgens de “Heeren”
Gemarineerd volgens eigen recept
en geserveerd met twee sausjes.
** vegetarisch

DIT zijn de “heeren”
en dit zijn hun Medewerkers
Helen: Gastvouw
sinds april 2007.
Bij de “Heeren’.
Haar salaris dient
om haar studie
financiering aan te
vullen.

Annemarie:
Gastvrouw sinds
januari 2003. Als
vakantiekracht
begonnen (2000).
Vond haar kantoorbaan helemaal
niet leuk en dus
weer rap naar de
“Heeren”.
Jantine:
Bedrijfsleider in
dienst per november 1999.
Horecatijger van
het eerste uur.
Heeft zelfs haar
sporen al verdiend
in het Barona voor
de “Heeren”.

Bob W.: afwasser in dienst sinds
augustus 2007. Wil
op deze manier zijn
toekomstige studie
aan het Nijenrode
bekostigen.

Karita: Gastvrouw
sinds mei 2007.
Onze Braziliaanse
kilometer vreter.
Vind opnemen
maar lastig en
runde de gehele
zomer.

Linda: Gastvouw
en al vanaf november 1999 bij de
“Heeren”. Van het
terras “geplukt” en
niet meer weg te
denken.

Marlies:
Gastvrouw en
wandelende
Engelse
Menukaart”
sinds juni 2007

Martine:
Gastvrouw en
sinds november 1999 bij de
“Heeren”. Gebeld
of ze kon komen
werken en nooit
meer weggegaan.

Mila: Hoofd huishoudelijke dienst
vanaf oktober 2000.
Zorgt dat alles
altijd netje schoon
is en is bekend
om haar uitspraak:
Jaaaaeeeeen jij
moet…….

Brian: Gastheer
vanaf mei 2007.
Speciaal in dienst
gekomen omdat hij
de enige is die de
terraskachels zonder trap in de parasol kan hangen.

Nineke: Gastvrouw
vanaf mei 2006.
Met haar opleiding
kunstzinnige therapie kan ze hier haar
mensenkennis en
creativiteit kwijt.

Chantal:
Gastvrouw sinds
mei 2006. werkt
naast haar hotel
opleiding parttime
bij de “Heeren”.

Patrick: Gastheer
vanaf november
2000. speciaal
in dienst voor de
“sociale contacten”.

Claire: Gastvouw
en spring in ‘t veld
sinds februari 2006
in dienst bij de
“Heeren”

Corrien: Gastvouw
sinds juli 2005.
werkt bij de
“Heeren” om haar
S.A.S. er af te
lopen!

Esther: Gastvouw
sinds september
2007. Werkt bij ons
om haar reis naar
Australië te financieren

Lotte: Gastvrouw
sinds juni 2007.
Stillere zusje van
onze spring in ’t
veld Claire. Begint
nu ook los te
komen.

Jeffrey: afwasser
in dienst sinds
augustus 2007.
Om het “leven” te
financieren.

Denise: Gastvrouw
en ons “geheime
wapen” sinds mei
2006. zij zorgde er
hoogstpersoonlijk
voor dat we in de
AD terrastest met
een 10 voor de
bediening wegliepen!

Paul: afwasser in dienst
sinds augustus 2005.
Hij begon onder het
mom van vakantiewerk
en heeft het vakantie
gevoel nog altijd. De
cursus communicatie
moet tenslotte ook
worden betaald.

Marco: Chef-kok
in dienst per juni
2000. Zocht een
nieuwe uitdaging
en beleefd deze
elke dag weer.

Joakim: Hulpkok
en in dienst sinds
april 2007. Voelt
zich pas een echte
“Heer”sinds hij hier
werkt!

Romy: Gastvrouw
sinds februari
2005. Treed in de
voetsporen van
haar zus Manon.

COLOFON
Johan: Kok, houd
van lekker eten en
kokkerellen en is
in dienst sinds mei
20007

Mark: Gastheer
sinds januari 2007.
Is graag onder de
dames!

Reacties kunt u richten aan:
Heeren van Beijerland,
Marktplein 2,
3261 BZ Oud Beijerland
telefoon 0186-640740
www.heerenvanbeijerland.nl
e-mail: redactie@heerenvanbeijerland.nl
oplage: 37000

